
   བོད་   ལ་ལོ། ༢༡༣༧         ི་ལོ་ ༢༠༡༠              ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༢༩        བོད་ག  ང་ཤེས་རིག་ལས་  ངས་  ོམ་   ིག་ཚན་པ་ནས་  ོམ་   ིག་དང་པར་    ན་  ས།          ཧིན་  ོར། ༥

 ོག་  ་ཆིག་   ིལ།
 ན་དགའ་   ལ་མཚན། ན་དགའ་   ལ་མཚན།

༄༅། །བཙན་  ོལ་  ི་ལོ་  ་བ  ར་  ི་མིག་དང་  ན་གསོ།   ཤེས་ཡོན།

༡༩༥༩ ༢༠༠༩

 མ་ 
་ ་ ང

་།

འོན་  ང་  བས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། སེམས་ཅན་ཚང་མས་  ོགས་གང་ས་ནས་ལམ་སང་  བ་བ   བ་ནས་ཁོ་འ  ས་ཏེ།  ེད་  ིས་ཟས་ཞིམ་པོ་  ོད་ཁོག་   གས་   གས་བཟས་པ་མ་ཟད། ད་  ང་  ིན་བདག་གསོད་ཐབས་  ེད་པ་ནི། ངོ་ཚ་  ེལ་མེད་མ་རབས་ཐ་ཤལ་  ི་  ་   ོད་ཡིན་པས། བཀའ་ ིན་བསམ་ཤེས་མེད་པའི་ཁར་  ིན་ལན་ལོག་འཇལ་བ་  ོད། ང་ཚའི་ཚགས་པར་གནས་ཐབས་མེད་ཅེས་བཤད་དེ། མཐར་   ང་ཀི་ལ་  ོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཕོག 

ཡང་ལན་གཅིག་   ་ཟན་སེམས་ཅན་  ོད་སར་  ག་ཅིག་  ེབས་ཏེ་ཁ་ཤ་  ེས་འདེད་  ས། དང་ཐོག་ཁ་ཤ་འཇིགས་ཏེ། འ  ོས་གང་  བ་  ས་  ང་  ོ་  ར་  ། རང་ཉིད་  ི་   བ་  ་   ་ཟན་གཞན་  མས་ཡོད་བསམས་མ་ཐག  ི་  ད་  ་  འི་  ད་  ིས་   ོབ་རོགས་བོས་པ་དང་།  ོགས་གང་ས་ནས་སོ་སོའ་  ན་མིན་  ད་  ་དང་བཅས་   ་ཟན་  མས་  ེབས་ཏེ།  ེང་ནས་  ་  ི  ་དང་   ེལ་དང་   ེ  ་  མས་  ིས་ཁ་གཏད་བཅག་ཅིང་། ས་ཐོག་ནས་  ང་ཆེན་ལ་སོགས་པས་ད  ང་བ   ིགས་ཏེ།  ག་མ་འ  ོས་རང་འ  ོས་བཟོས།

དེ་འ  འི་   ལ་ཁ་ཐོབ་པར་ཚང་མ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་མཉམ་གཞས་ཤིག་བཏང་། ང་ཚ་རི་  གས་  མས་དང་། །ཤ་  ག་  ངས་པའི་   ་ཟན། །ཕན་  ན་  ོག་  ་བ   ིལ་ནས། །འཆམ་མ  ན་ཚགས་པ་  གས་སོང་། །གཅན་གཟན་གནོད་འཚ་བ   ལ་  ང་། །འཇིགས་  ང་   ེ་དགོས་མི་འ  ག །ཕན་  ན་བ  ེ་སེམས་ཆེ་བས། །གཅིག་   བ་གཉིས་  བ་ལངས་སོང་། །ང་ཚ་   ་ཟན་  མས་  ིས། །དམ་ཚག་ལེགས་པར་བ   ངས་པས། །ཚང་ཚང་ནགས་ཚལ་འདི་ ། །བདེ་   ིད་འོད་  ང་  བ་སོང་། ། དེ་འ  འི་བདེ་   ིད་འོད་  ང་། །  ིད་མཐའི་བར་  ་བ  ན་ཤོག །

དེ་ནས་བ  ང་བ  ་ཤིས་  ིང་  ོང་གསེབ་  ལ་  ི་ཉེ་འདབས་དང་། དེའི་  ོགས་  ་གནས་པའི་   ་ཟན་  མས་ལ་གཅན་གཟན་སོགས་  ིས་གནོད་   ེལ་མ་  བ་པ་མ་ཟད།  ར་ལས་  ག་པའི་འཆམ་མ  ན་ངང་གནས་ཤིང་། ཕན་  ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ  ེ་སེམས་ཆེ་བ་དང་། གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འ  ད་པའི་  བས་  ། གཞན་  མས་  ིས་རི་བོང་  ོ་བ   ས་  ས་ནས་མི་  ོད་པར། གང་  ོགས་རོགས་   ོར་  ིས། བདེ་   ིད་  ི་འཚ་བ་རོལ་    ་   ང་ངོ་།། །།  ོགས་ས ོགས་སོ།།

སེ་ལ་  ་ཡི་བོད་  ིམ་  ོབ་    སེ་ལ་  ་ཡི་བོད་  ིམ་  ོབ་     
 ་བའི་བོད་  ིམ་སོ་སོའ་ནང་  ་  ོབ་མའི་ཤེས་འཇོན་ལ་གཞིགས་པའི་   ས་ཚད་  ན་པའི་  ོབ་འ  ིད་
 བ་པར་དམིགས་ནས་འཛན་   ་ཁག་  ་  ེ་ཚན་ད  ེ་འ  ེད་  ས་  ང༌། དེ་ཙམ་  ིས་  ས་པ་ཐོན་པ་མ་
  ང་  བས། འ   ང་འ   ར་རིགས་གཅིག་  ང་འཛན་  ི་ཤེས་ཡོན་དམིགས་བསལ་ཐོན་    ར་དམིགས་
ཏེ།  ོབ་མ་ལེགས་  ས་  མས་  ི་ཆེད་  ་  ོབ་   ་ཞིག་  ར་  ་འ  གས་    འི་འཆར་གཞི་  ར།  ིམ་
ཚང་ ༥ དང༌།  ་   ག་  ན་པའི་  ོད་ཁང་ ༢ འཛན་ཁང་ ༡༡ སོགས་  ོབ་   འི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་

བའི་  ོབ་   ་ཞིག་གསར་  ་བ  གས། ཐོག་མར་འཛན་རིམ་  ་པ་ནས་བ   ད་པ་བར་  ི་  ོབ་   ག་ཚའི་
ཡིག་    གས་   བ་འ  ས་  ་འཛན་  ིས་བོད་  ིམ་  ོབ་   ་ཁག་ནས་འདེམས་    ག་བ   བ་  ེ།  ོབ་   ག་ 
༡༩༣ དང༌། དགེ་ཆེས་གཙས་པའི་ལས་  ེད་ ༢༩ ཆེད་བ  ོ་  ས་ཏེ།  ི་ལོ་ ༢༠༠༤  ་ ༧ ཚས་ ༦ 
ཉིན་   འི་འ   ངས་  ར་  ས་ཆེན་དང་  བས་བ   ན་ད  ་འ  ེད་གནང་། དེང་སང་ལོ་རེར་བོད་  ིམ་  ོབ་
ཁག་ནས་འཛན་རིམ་  ་པའི་  ོབ་མ་ལེགས་པ་ ༥༠ རེ་འདེམས་    ག་བ   བ་  ེ་གཏོང་  ས་ཡིན།  ི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཛན་   ་   ག་པ་ནས་བ  ་པ་བར་  ི་  ོབ་   ག་ ༢༦༦ དང༌། ལས་  ེད་དང་ལས་མི་
བ  ོམས་ ༥༡ ཡོད། 

མེས་དབོན་ག  ག་ལག་དཔེ་  ོན་  ོབ་   མེས་དབོན་ག  ག་ལག་དཔེ་  ོན་  ོབ་       
 ི་ལོ་ ༢༠༠༤  ་ ༩ ནང་  བས་བ  ་ག  མ་པའི་བོད་མི་མང་   ི་འ  ས་  ན་ཚགས་  ི་  ོས་ཚགས་
ཚགས་  ས་བ   ད་པའི་  བས་  ། བཙན་  ོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་  ིད་   ས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཅིང༌། ཤེས་ཡོན་  ིད་   ས་དེའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་  ས་འ  ངས་མེད་པའི་ཐོག་མེས་དབོན་ག  ག་
ལག་དཔེ་  ོན་  ོབ་   ་ཞེས་པ་འདི། དེ་  ོན་དཔལ་འ  ོར་ལས་  ངས་  ིས་ཁོངས་གཏོགས་ལག་ཤེས་
བཟོ་   ་  ོ་བ   བ་པའི་  ེས་  ། གསར་བཟོ་དང་བཟོ་བཅོས་ཐོག་ཁ་ཚ་དགོས་ག  གས་  ི་འཛན་ཆས་

མཁོ་    བ་  ས་ཏེ།  ི་ལོ་ ༢༠༠༥  ་ ༡༠ ཚས་ ༡༠ ཉིན་བཀའ་  ོན་  ི་པ་༸   བས་  ེ་ཟམ་གདོང་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད  ་འ  ེད་གནང༌། ཐོག་མའི་  བས་  ་གཏན་  ོད་  ོབ་   ག་ ༨༤ དང༌། ཉིན་མོའ་
 ོབ་   ག་ ༢༢ དང༌། དགེ་ལས་ ༢༤ ཡོད།  ོབ་   ་འདིར་གོང་གསལ་ཤེས་ཡོན་  ིད་   ས་  ་གསལ་
བ་བཞིན། གནའ་དེང་ཤེས་ཡོན་  ང་འ  ེལ་   ོམ་གཞི་ཐོག་  ོན་འ  ོ་ནས་འཛན་རིམ་ག  མ་པ་མ་ཐོན་
བར་  ་བོད་  ི་  ད་ཡིག་ཁོ་ན་དང༌། གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛན་རིམ་བཞི་པ་ནས་  ད་ཡིག་གཉིས་པ་
དང༌། གཞི་རིམ་བར་མའི་འཛན་   ་   ག་པ་ནས་  ད་ཡིག་ག  མ་པའི་  ོབ་འ  ིད་འགོ་འ  གས་  ་    འི་
 ིད་   ས་ལག་བ  ར་གནང་དང་གནང་  ས་རེད། 

 ་ལའི་  ་མའི་མཐོ་རིམ་  ོབ་གཉེར་ཁང་། ་ལའི་  ་མའི་མཐོ་རིམ་  ོབ་གཉེར་ཁང་།     
བོད་  ིམ་མཐོ་  ོབ་འདི་ནི་ྋགོང་ས་ྋ   བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས།  ་   ག་  མས་ལ་མི་རིགས་རང་
ཉིད་  ི་རིག་ག  ང་གཙ་བོར་   ར་པའི་དེང་  ས་  ི་ཤེས་ཡོན་   ོད་ཐབས་ཆེད་མཐོ་  ོབ་ཅི ག་དགོས་གལ་ཆེ་
བ་མ་ཟད། བྷ ེང་ལོར་  ་   ང་ན་  ོགས་གང་   ིའི་ཆ་ནས་འོས་ངེས་ཆེ་བའི་ལམ་  ོན་ཟབ་མོ་ཇི་ཕེབས་  ར། 
བཀའ་  ར་  ་   ་  ེ་བ  ན་པ  ་མཆོག་ནས་  གས་འགན་གཙ་བཞེས་  ིས་ལས་འཆར་ཞིབ་བཀོད་དང་
འ  ེལ།  ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ཨར་ལས་འགོ་བ  གས་  ིས་ལས་འཆར་རིམ་པ་དང་པོ་   བ་  ེ།  ི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
 ་ ༧ ནས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་འོས་  ེ་ཚན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་འོས་  ེ་ཚན་བ  གས་  ར་ནས་གནས་  ོ་  ས།  ི་ལོ་ ༢༠༠༩  ་ ༢ 

ཚས་ ༡༦ ཉིན་མཐོ་  ོབ་དེ་གའི་  ོབ་   ག་ ༣༠༠  ོར་དང་། ཉེ་འཁོར་  ི་བོད་མི་ ༣༠༠༠ བ  ལ་བའི་
ད  ས་  ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་   ག་  ིམ་  ེའི་མཐོ་  ོབ་ཐོག་མ་དེ་ད  ་འ  ེད་མཛད་ཅིང་།  བས་
དེར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀ  ཱ་ཊ་ཀ་མངའ་  ེ་ག  ང་གིས་ད་བར་  ་བོད་མིའི་གཞིས་  ར་ཁག་དང་ཆོས་
དང་རིག་ག  ང་གི་  ོབ་གཉེར་  ེ་གནས་ཁག་བ  གས་པར་མ  ན་   ེན་རོགས་རམ་གནང་བར་  གས་  ེ་
ཆེ་  ས་ཡོད། དེ་བཞིན་༸མགོན་པོ་གང་གིས་མཐོ་  ོབ་དེར་  ་ལའི་  ་མའི་མཐོ་རིམ་  ོབ་གཉེར་ཁང་ ་ལའི་  ་མའི་མཐོ་རིམ་  ོབ་གཉེར་ཁང་ཞེས་
མཚན་གསོལ་ཡོད།  ེས་  ་འཆར་གསལ་ཨར་ལས་ལེགས་འ   བ་མཚམས།  ོབ་   ག་ག  མ་  ོང་ཙམ་
ལ་དེང་  ས་མཐོ་རིམ་  ོབ་   ོང་གི་  ེ་ཚན་ཆེ་ཁག་ཡོད་པའི་ཐོག   ོབ་   ག་སོ་སོའ་མོས་པ་དང་མ  ན་པའི་
བོད་  ི་རིག་ག  ང་དང་འ  ེལ་བའི་  ོབ་   ོང་  ་    འི་གོ་  བས་ཐོབ་ཐབས་  ི་ཆ་   ེན་བ    ན་འཆར་བཞིན། 
ད་ཆ་མཐོ་  ོབ་དེར་ ༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལོའ་བ  བ་  ས་ནང་  ་  ར་ཡོད་དགེ་འོས་  ི་ཁར། ལོ་བཞིའི་  ན་
ཚད་  ི་བོད་  ི་  ད་ཡིག་དང་  ོམ་རིག་དང་། ལོ་ག  མ་  ན་ཚད་  ི་ཀམ་  ཊར་ལག་བ  ར་རབ་འ  མས་
པ་(BCA)བཅས་  ི་ཚན་པ་གཉིས་གསར་འ  གས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན་  ི་  ་   ག་པའི་ད  ིལ་ལ་
འདེམས་    ག་གནང་    ་ངེས་བཅས་སོ།། །།    

 ོགས་སོ ོགས་སོ།། །།



  ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད།                    ི་ལོ། ༢༠༡༠2

ད  ིན་ཡིག་ནི་འཛམ་  ིང་མཐོང་བའི་  ེ  ་  ང་རེད།
བ  ན་འཛན་བཟང་མོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་  ོབ་  ིང་།

ད  ིན་དགེ་   ོལ་མས་  ོབ་ཚན་  ས་ཐོག་  ་མ་བ  བས་པར། ཉིན་  ག་པར་  ོབ་མ་  མས་ལ་
ད  ིན་ཡིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་  གས་  ང་པ་གང་དང་བཅོ་བ   ད་ག  ང་གི་ཡོད། མདོར་ན་
ད  ིན་ཡིག་ནི་འཛམ་  ིང་མཐོང་བའི་  ེ  ་  ང་རེད།  ཡིད་མ་ཆེས་ན།  ེད་རང་ཚས་འཛན་
  འི་  ེ  ་  ང་ནས་  ི ་ལ་
 ོས་དང༌།  ོབ་   འི་ཁོར་
 ག་ཐམས་ཅད་གསལ་
ཞིང་གསལ་བ་མཐོང་གི་མི་
འ  ག་གམ། ཞེས་  ོབ་མར་
 ི ་བ་གཅིག་  ང་  ིས་པ་
རེད།  ོབ་མ་བསོད་ནམས་
 ོ་  ེས་ལམ་སང༌། དགེ་  ན་ལགས། ང་ཚའི་  ོབ་   འི་  ེ  ་  ང་གི་ཤེལ་  ོ་ཆག༌ཡོད་པ་མ་ཟད། 
དེའི་  ེང་  ་  ེག་པ་དང་  ོམ་ཐག་གིས་ཁེངས་ཡོད་ཙང་།  ི་ཡི་ཁོར་  ག་གསལ་པོ་མཐོང་གི་
མི་འ  ག  གལ་ཏེ་  ེ  ་  ང་གི་  ེག་པ་ལ་སོགས་པ་བ   ས་ན་ཕལ་ཆེར་མཐོང་ས་རེད། ཅེས་
ལན་བཏབ་པར་  ོབ་མ་  ིངས་རང་དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད། 

ནམ་ཡང་མཐོང་མི་  བ་པའི་ཁ་བ༌
ཨ་ལེན།  ་ས། 

བ  ན་འཛན་བ  ་ཤིས་ནི་བོད་ནས་   ་གར་ལ་  ེབས་ནས་མི་ལོ་  ིལ་པོ་ག  མ་འ  ོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང༌། ཁོ་པས་ནམ་    ན་ཁ་བ་འབབ་པར་རེ་   ག་  ས་ནས་  ང་མཐའི་གནམ་  ོན་ལ་  ་ཙམ་  ་ཙམ་
 ེད། ཉིན་གཅིག་ཁོ་པའི་ཡིད་ལ་ཕ་  ལ་དང་ཕ་  ལ་  ི་རི་  །  ང་  ོངས་  ོན་མོ་  མས་  ན་ནས་
 ོད་མི་བཟོད་པའི་སེམས་འཚབ་ཅིག་དབང་མེད་  ་   ེས།  བས་དེར་དྷ ་ས་ན་ཡོད་པའི་  ོགས་མོ་  ་
མོ་ཡིས་ཁོ་ལ་ཁ་པར་ཞིག་  ེབས་ཏེ།   ་ག  གས་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་སོགས་  ི་  ད་ཆ་འགའ་  ིས་
པ་ན། ཁོ་པས་སེམས་པ་   ོ་བོའ་ངང་ནས་ས་ཆ་འདིར་   ིད་པོ་གཅིག་  ང་མི་འ  ག  ག་པར་  ་ང་
ཕ་  ལ་  ན་  ིན་འ  ག ཅེས་  ོགས་མོ་  ་མོ་ལ་ཁ་པར་བ    ད་ནས་ལབ།  ་མོའ་སེམས་  ་ད་ག་རེ་
 ེད་ན་དགའ་འམ་བསམས་ནས་  ར་ཆ་གཉིས་ག  མ་ཙམ་ལ་ཅི་བཤད་འདི་བཤད་མེད་པར་  ས། 
དེ་ནས་  ་མོའ་སེམས་པར་  ོགས་བ  ན་འཛན་ཁ་བ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་  ོ་  ར་  ་  ན་ནས། ཁོ་
ལ་འདི་ག་དྷ  ་  ་  ར་ཁ་བ་འབབ་  ིན་འ  ག་པས། རི་   ང་གི་  མ་པ་ང་ཚའི་ཕ་  ལ་དང་འ  ་བས་
སེམས་པ་ཧ་ཅང་   ིད་པོ་འ  ག ཅེས་བཤད། བ  ན་འཛན་  ིས་  ་མོའ་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་སེམས་
པ་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། དྷ  ་  ་  ར་འ  ོ་འདོད་  ི་སེམས་ཚར་  ག་པོ་   ེས་པ་དང་མཉམ་  །  ི་ཉིན་
ཞོགས་པ་ཁོ་རང་མེ་འཁོར་བ    ད་དྷ ་སའི་  ོགས་ལ་བ   ོད། ཁོང་མེ་འཁོར་ལ་བ  ད་ནས་ཉིན་ག  མ་

 ི་ཞོགས་པའི་   ་རེངས་  ི་  ང་བ  ་  གས་པ་དང་མཉམ་  ། དྷ ་སའི་རི་  ེད་  ི་  ངས་འཁོར་འབབ་
 གས་  ་འ  ོར་ཞིང༌། མ  ན་  ི་ག  ང་ལམ་  ེང་ཁ་བ་བབ་པའི་  ལ་ཙམ་ཡང་མི་  ང་བས། ཁོ་པའི་
བསམ་པར་དྷ ་  ་ལ་ཁ་བ་
མ  ག་པོ་ཞིག་བབ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནམ།  ་མོས་བཤད་
པའི་  ད་ཆ་དེ་དག་   ན་མ་
ཡིན་པའི་    ་མཚན་ཅི་ཡིན་
མ་  ོགས་པར་ཐད་ཀར་  ་
མོའ་ནང་ལ་  ིན་ཏེ།  ་མོ། 
 ་མོ། ང་བ  ན་འཛན་བ  ་
ཤིས་ཡིན། ཞེས་  ད་བ   བ།  ་མོས་ལམ་སང་  ོ་  ེ་བ་ན། ཁོ་པས་ཁོང་  ོ་དང་བཅས་  ་མོའ་གདོང་
ལ་བ  ས་ནས། ང་ས་  ོ་  ོགས་ནས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛམས་པར་དྷ  ་  ་  ར་ཁ་བ་བ  ་འདོད་ནས་
ཡོང་བ་ཡིན། འདི་གར་ཁ་བ་ཏིལ་འ   ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཞེས་  ད་  གས་ཆེན་པོས་  ས་
པས། གཡས་གཡོན་  ིམ་མཚས་  མས་  ིས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པར་ཁོ་ལ་བ  ས་ནས་གད་མོ་ཤོར། 

ཉི་ཧོང་ནས་བཟོས་པ་རེད་
 ན་དགའ་   ལ་མཚན་  ིས་བ    ར་བཟོ་  ས། 

ཉིན་གཅིག་ཉི་ཧོང་གི་  ལ་འཁོར་   ོ་འཆམ་པ་ཞིག་  ི   ི་ནས་ཀལ་ཀ   ར་མེ་འཁོར་བ    ད་   ོ་
འཆམ་  ་  ིན། ཀལ་ཀ   ར་མེ་འཁོར་འབབ་  གས་ནས་  ་གཏོང་མོ་ཊར་ཞིག་  ས་ཏེ།  ན་
དགའ་མ  ོན་ཁང་ལ་འ  ོ་བའི་  བས་  ་ཁ་ལོ་པ་ལ།  ེད་རང་ཚའི་  ་གཏོང་མོ་ཊ་  མས་
 ོད་པོ་ཞེ་པོ་འ  ག  འོན་  ང་ཉི་ཧོང་གི་  ་གཏོང་མོ་ཊ་  མས་མ  ོགས་པོ་ཞེ་པོ་འ  ོ་ཡི་ཡོད། 

དེ ་ བཞི ན ་  ེ ད ་ཚ འི ་   ི ་
  ོད་  ངས་འཁོར་  མས་
དལ་  གས་འ  ག  ཉི་ཧོང་
གི ་   ི ་   ོད་  ངས་འཁོར་
 མས་ཞེ་  ག་མ  ོགས་པོ་
ཡོད། ཅེས་བཤད། མཐར་
འ   ལ ་ བ  ད ་  ོ ག ས ་
མཚམས་  ་ཁ ་ལོ ་པས་

 ོར་ ༣༠༠ ཡིན་ཞེས་བཤད་པར། ཉི་ཧོང་མི་དེས། ག་རེ།  ེད་རང་གི་མི་ཊར་(metre)
མ  ོགས་པོ་ཞེ་པོ་འ  ོ་ཡི་ཡོད་དམ། ཞེས་  ིས་པར། ཁ་ལོ་པས། ལགས་རེད། མ  ོགས་པོ་
ཞེ་  ག་འ  ོ་ཡི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་ཉི་ཧོང་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བཤད་དེ་ཉི་
ཧོང་པས་ཟེར་    ་མེད་པ་བཟོས།

ཇོ་བོ ་  ེ ་དཔལ་  ན་ཨ་ཏི ་ཤཇོ ་བོ ་  ེ ་དཔལ་  ན་ཨ་ཏི ་ཤ
 ོམ་   ིག་པས་  ་   ེལ་བཟོས་ ོམ་   ིག་པས་  ་   ེལ་བཟོས་

དེའི་ཚ་མངའ་རིས་  ་གེའི་   ལ་པོ་  ་  ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་  ིས་ཆབ་  ིད་ག  ང་པོ་  ོང་ངེར་གཏད་དེ། ཁོང་ཉིད་  ིས་པ  ི་ཏ་མང་པོ་གདན་  ངས་ནས། མདོ་  གས་  ི་ཆོས་ལ་དག་ཐེར་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། ད་  ང་  གས་མ་ཚམས་པར་ཁོང་གི་   ་ཚའི་  ད་  ། ཇོ་བོ་  ེ་དཔལ་  ན་ཨ་ཏི་ཤའི་  ན་པ་གསན་ནས་   ན་འ  ེན་པར་འདོད་དེ། ལོ་ཙ་བ་   ་བ  ོན་འ   ས་སེ  ེ་བོད་   ག་རོགས་མང་པོ་གསེར་ལིང་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང༌། སིལ་མ་མང་པོ་དང་བཅས་པ་   ་གར་  ་བཏང༌། 

དེར་མ་ཟད་ཇོ་བོ་  ེ་ལ།  ེད་  ི་  གས་  ེའི་  ོགས་རིས་མི་མངའ་ཞིང༌། །སངས་   ས་བ  ན་ལ་  གས་ནི་སེམས་  ེད་ན། །ཁ་བ་ཅན་འདིར་  ོན་ནི་  ན་ཚགས་  ང༌། །དེང་སང་  ས་ན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཉམས། །དེ་ཡི་  ོབས་  ིས་བོད་  ི་   ལ་པོ་ང༌། །  ་ངམ་ཐང་ལ་ཚད་པས་ག  ང་བ་ན། །  ་ཡི་འ  ་  ེད་ཡིད་ལ་  ེད་པ་  ར། །ཉིན་དང་མཚན་  ་མགོན་པོ་  ོད་བསམ་ན། །བདག་ལ་  གས་  ིས་བ  ེ་བར་མཛད་ ་གསོལ། །ཞེས་པའི་  ་ཡིག་བཅས་ལེགས་པར་མངགས་ནས་བཏང༌།

ཁོང་  མས་རིམ་  ིས་བི  མ་  ིལ་ཏེ།  མ་གནོན་ངང་  ལ་  ི་དགོན་པར་འ  ོར། ཇོ་བོ་མཇལ་ཏེ་  ་ཡིག་དང༌གསེར་  མས་  ལ་ནས་བོད་  ་  ོན་པའི་  ་བ་  ལ་བས། ཇོ་བོའ་ཞལ་ནས་བོད་  ་འ  ོ་བ་ལ་    ་གཉིས་ཡིན། ཡང་ན་གསེར་འདོད་ནས་འ  ོ་བ་ཡིན་ཏེ་ང་ལ་གསེར་  ི་དགོས་པ་མེད། ཡང་ན་བདག་པས་གཞན་གཅེས་  ི་  ང་  བ་  ི་སེམས་  ིས་འ  ོ་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་ང་ལ་མེད། ད་མི་འ  ོ་ག  ངས་ནས་གསེར་  མས་  ང་  ར་བ  ོགས།

དེ་ནས་ལོ་ཙ་བ་བོད་  ་ལོག༌  ེ་གསེར་  མས་  ་  ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་  ལ་ཏེ་གནས་  ལ་ཞིབ་  ་  ས།  ར་   ་གར་  ་  ོབ་གཉེར་འ  ོ་   ོང་བར་ཕེབས།  ་  ་མས་ཇོ་བོ་   ན་  ང་བའི་ཆེད་  ་ད་  ང་གསེར་མང་པོ་    བ་པར་དགོངས་ཏེ་  ལ་གཞན་  ་  ོན་པས། གར་ལོག་གི་   ལ་པོས་བོད་  ི་   ལ་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་བཙན་  ་བ  ག དེའི་  ས་  ་ག  ང་  ོང་ངེར་  ས་  ་  ེ་དང༌། འོད་  ེ། ཞི་བ་འོད་ག  མ་ཡོད་པ་ལས། ཞི་བ་འོད་རབ་  ་   ང་  ེ། མཚན་  ་  ་མ་  ང་  བ་འོད་  ་བ་དེས་  ་བོ་ཡེ་ཤེས་འོད་གར་ལོག་   ལ་པོས་འ  ས་པའི་གཏམ་གསན།

 ་  ་མ་  ང་  བ་འོད་ཉིད་  ་པ་བ   ་དང་བཅས་གར་ལོག་གི་  ལ་  ་  ོན་ཅིང་།  གས་ལ་བོད་ནས་དམག་
བ   ལ་ཏེ་འཐབ་ན་  བ་  ིད་  ང་།  ིག་པའི་   ེན་  ་འ  ོ་བར་  ང་ལ། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་བར་ཆད་   ང་ན། 
ཇོ་བོ་ཡང་   ན་མི་འ  ོངས།  ་བོ་ཡང་བཙན་ནས་འདོན་མི་  བ་པ་འ  ག དེ་བས་ཁོ་ལ་ཐབས་  ིས་བ   ན་
ན་ལེགས་པར་དགོངས་ནས་འ  ེལ་བ་གནང་།  ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

༸   ལ་བའི་བ  ོད་   །
ཀ  ་  བ་བ  ན་དགེ་ལེགས། གོ་  ར་བོད་  ིམ། བ  ག་གཅིག་ང་པ།

 ག་འཚར་གངས་དཀར་མངལ་ལས་    མ་པའི་སེང་   ག་  ོད་པོའ་ལང་ཚ་བཞད། །
བཞད་པའི་   ་ད  ངས་ཆོལ་ག  མ་བོད་རིགས་ཐོས་འཛན་དམར་པོའ་  ་ག་འ  མ། །
འ  མ་  ོལ་ག  ་   ས་སེང་   ག་  ོད་པོས་འཇིག་  ེན་   ོ་དགའི་ད  ིད་  ་བ    ར། །
བ    ར་མཛད་   ིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་   ན་  ིས་ཉམ་  ང་འབངས་ལ་བ  ེ་བས་གཟིགས། །
   ་  ར་  ེང་ཚགས་  ་གཞོན་འ  མ་པའི་བ  ་  ག་ཤེས་  འི་འོད་མདངས་གསལ། །
གསལ་  ོགས་  ེ་བ་འ  མ་  ི་འ  ིན་ལས་ཉམས་མེད་གངས་རིའི་ད  ་ན་འ   ག །
འ   ག་  ལ་  ོང་གི་མཆེ་བ་  ོན་པོ་གཞལ་མེད་  གས་  ེའི་  ོང་ན་འཚར། །
འཚར་བའི་  གས་  ེའི་རང་མདངས་མཚར་མོས་   ེ་ད  འི་  ོངས་པ་ཡོངས་  ་སེལ། །
 ན་འཇེབས་ཆོས་   ་ངག་གི་བ  ད་  ིས་ནོར་འཛན་  ང་གཉིས་གཉིད་ལས་ད  ོགས། །
ད  ོག་  ེད་གསེར་  ི་  ེ་མིག་  ོན་པོས་    ་  ར་   ེ་ད  ་ཡོངས་  ་འ  ས། །
འ  ས་པའི་ཚགས་ལ་ཟབ་མོ་ག  ང་གི་བ  ད་  ིའི་   ང་ཆར་   ར་   ར་བབ། །
བབ་པའི་བ  ད་  ིས་འ  ོ་བདེའི་  ོ་མོ་  ེ་ནས་ཡང་དག་ལམ་  ་འ  ེན། །

ཡིད་བཞིན་  ི་ནོར་  ། 
འཇམ་ད  ངས་དོན་   བ།  ་ཇཱ་བོད་  ིམ། 

  ་ལ་  ར་   ིག་ཆོས་གོས་རབ་བ   ན་ཅིང  །
ག  ང་ལ་ཡན་ལག་   ག་  འི་  ན་འཇེབས་ད  ངས། །
 གས་ལ་འ  ོ་   ག་   ོང་བའི་སེམས་དཔའ་ཅན། །
གངས་རིའི་མགོན་པོ་བ  ན་འཛན་   ་མཚར་འ  ད། །

མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་མདོ་  ད་  ལ་  ་བཞད། །
 ང་དང་  ོགས་པའི་ཟེ  ་འ   ་ད  ས་ནས་  ིན། །
བ  ་   ག་  ས་ནས་  གས་  ང་བ   ངས་མཛད་པའི།།

 ་མོ་དོན་   བ་༸ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
མདོ་  གས་བ  ན་བཅོས་ཟབ་མོས་ཤིས་པ་  ལ། །
 ང་བདེན་ཡིད་མཚའི་  བས་  ིས་བོད་ཁམས་བ   ངས།།
ད  ་  ོཌ་ད  ེར་མེད་བདག་གཞན་མཉམ་བ  ེ་ཡིས།།
འཛམ་  ིང་   ན་གཅིག་  ་ལའི་  ་མར་འ  ད། །

 ིགས་མ་  ་བདོའ་  ན་ནག་  ས་རབས་འདིར། །
རིགས་   ག་   ག་བ  ལ་མཚ་ལ་  ིངས་པ་  མས། །
 ིང་  ོབས་ད  ང་པས་ཞི་བདེའི་ལམ་བཟང་འདིར། །
འ  ེན་མཛད་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་  ེད་ལས་  ། །

ཟབ་གསལ་ག  ང་གི་འ   ར་  ག་རེ་རེས་  ང་། །
ཡིད་ཅན་  ན་  ི་སེམས་ལ་   ོ་བ་བ  ས། །
 ད་པའི་  ག་   ་འཇིལ་བའི་བ  ད་  ིའི་    ན། །
འབེབས་མཛད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་ལ་འ  ད།།

 ང་བདེན་  ག་བསམ་མེ་ཏོག་མཁའ་ལ་བཞད། །
གཞོམ་  ལ་  ོ་  ེའི་མཚན་ཆ་   ་ལ་གཏད། །
ག  ང་སེལ་  ་བ་བ  ད་  ིའི་  བས་གཡོ་བའི། །
  ་མ  ན་༸   ལ་བའི་ཞབས་ལ་  ིང་ནས་འ  ད། །

 གས་བ   ེད་  ་བའི་འོད་ཞགས་  ོགས་བཞིར་འ  ོས། །
 ིང་འདིའི་   ག་བ  ལ་མ་  ས་བཅིལ་མཛད་པའི། །
དགེ་མཚན་ཉི་  འི་  ་ཆ་འ  མ་འཆང་བའི། །
 ིད་ག  མ་   ོན་མེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་  ར་འ  ད། །

  ཇི་  ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དེ་  ིད་  ། །
 ེད་  ང་འ  ོ་བའི་དོན་  ་གཏན་བ  གས་ནས། །
 བས་ཆེན་མཛད་པ་འ  ིན་ལས་   ོང་མཛད་པའི། །
༸   བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་   བས་  ་མཆིའོ། །

བ  ོད་ཚག་མཆོད་   ིན།བ  ོད་ཚག་མཆོད་   ིན།

མཚར་གཏམ།མཚར་གཏམ།



 ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད།                  ི་ལོ། ༢༠༡༠3

༡༽ཞི་མིའི་  ེ་ལ་  ིལ་  ་  ས་གདགས་  ི་རེད་དམ།
 ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཙ་ཙ ་  ངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་  ོད་  ི་ཡོད།  ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཙ་ཙ ་  ངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་  ོད་  ི་ཡོད།  
དེ་བཞིན་ཁང་པ་དེའི་ནང་ཞི་མི་   གས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་  ང་  ོད་  ི་ཡོད། ཞི་མི་དེ་   གས་པ་དེ་བཞིན་ཁང་པ་དེའི་ནང་ཞི་མི་   གས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་  ང་  ོད་  ི་ཡོད། ཞི་མི་དེ་   གས་པ་
ཆགས་པའི་    ་མཚན་ནི། ཁོ་རང་འཚ་བའི་ཆེད་  ་ཙ་ཙ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཟ་ཡི་ཡོད། ཞི་མི་དེ་  ོད་ཆགས་པའི་    ་མཚན་ནི། ཁོ་རང་འཚ་བའི་ཆེད་  ་ཙ་ཙ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཟ་ཡི་ཡོད། ཞི་མི་དེ་  ོད་
པ་ག་  ས་  ོགས་པ་ཡིན་ནའང་། དང་པོ་ཁང་མིག་གཅིག་གི་ནང་  ིན་ནས་ནག་  ང་ནང་ཡིབ་པ་ག་  ས་  ོགས་པ་ཡིན་ནའང་། དང་པོ་ཁང་མིག་གཅིག་གི་ནང་  ིན་ནས་ནག་  ང་ནང་ཡིབ་
 ེ་ཙ་ཙ་   ག་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཙ་ཙས་ཟས་འཚལ་  ་  ི་ལ་ཐོན་ཡོང་  ས་ལམ་སང་འ  ས་ནས་ ེ་ཙ་ཙ་   ག་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཙ་ཙས་ཟས་འཚལ་  ་  ི་ལ་ཐོན་ཡོང་  ས་ལམ་སང་འ  ས་ནས་
ཟ་ཡི་ཡོད།ཟ་ཡི་ཡོད།
 དེར་བ  ེན་ཙ་ཙ་  མས་ག་  ས་ཡིན་ནའང་   ང་   ོབ་  ་བ་ནས་མེད་པར་  ག་ དེར་བ  ེན་ཙ་ཙ་  མས་ག་  ས་ཡིན་ནའང་   ང་   ོབ་  ་བ་ནས་མེད་པར་  ག་
གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཙ་ཙའི་རིགས་  ི་  ངས་འབོར་ཧ་ཅང་མ  ོགས་པོ་  ང་  ་འ  ོ་ཡི་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཙ་ཙའི་རིགས་  ི་  ངས་འབོར་ཧ་ཅང་མ  ོགས་པོ་  ང་  ་འ  ོ་ཡི་
ཡོད་པ་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་   ང་བ་རེད། དེར་བ  ེན་ཉིན་གཅིག་ཙ་ཙ་  མས་  ིས་རང་ཡོད་པ་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་   ང་བ་རེད། དེར་བ  ེན་ཉིན་གཅིག་ཙ་ཙ་  མས་  ིས་རང་
ཉིད་  ི་གནས་  ངས་   ོ་པོའ་ཐོག་བསམ་གཞིག་ཆེད་ཚགས་འ  ་ཞིག་འཚགས། དེ་  ས་ཙ་ཉིད་  ི་གནས་  ངས་   ོ་པོའ་ཐོག་བསམ་གཞིག་ཆེད་ཚགས་འ  ་ཞིག་འཚགས། དེ་  ས་ཙ་
ཙ་ཚང་མས་བསམ་  ལ་དང་ཐབས་ལམ་འ  ་མིན་བཏོན་པ་རེད། འོན་  ང་ཐབས་ལམ་ཚང་ཙ་ཚང་མས་བསམ་  ལ་དང་ཐབས་ལམ་འ  ་མིན་བཏོན་པ་རེད། འོན་  ང་ཐབས་ལམ་ཚང་
མས་ཕན་ཐོགས་གཅིག་  ང་མ་   ང་། མས་ཕན་ཐོགས་གཅིག་  ང་མ་   ང་། 
 གང་འཚམས་ཤིག་ནས་ཙ་ཙ་གཅིག་  ོ་  ར་  ་ཡར་ལངས་ནས་བཤད་པ། ཉོན་ གང་འཚམས་ཤིག་ནས་ཙ་ཙ་གཅིག་  ོ་  ར་  ་ཡར་ལངས་ནས་བཤད་པ། ཉོན་
དང༌། ཉོན་དང༌། ང་ལ་ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་གཅིག་ཡོད། ངའི་ཐབས་ལམ་དེ་བ    ད་ནས་ང་ཚའི་དང༌། ཉོན་དང༌། ང་ལ་ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་གཅིག་ཡོད། ངའི་ཐབས་ལམ་དེ་བ    ད་ནས་ང་ཚའི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདི་སེལ་  བ་  ི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དོན་དག་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདི་སེལ་  བ་  ི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དོན་དག་དེ་

འ   བ་པ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་  ིལ་  ་གཅིག་ལ་  ང་ཐག་བ   གས་ཏེ། དེ་ཞི་མིའི་  ེ་ལ་འདོགས་འ   བ་པ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་  ིལ་  ་གཅིག་ལ་  ང་ཐག་བ   གས་ཏེ། དེ་ཞི་མིའི་  ེ་ལ་འདོགས་
 བ་པ་  ་དགོས། དེ་  ར་  ས་ཚ་ཞི་མི་དེས་ག  གས་པོ་འ  ལ་བ་དང་  ིལ་  ས་  ད་  ག་གི་ བ་པ་  ་དགོས། དེ་  ར་  ས་ཚ་ཞི་མི་དེས་ག  གས་པོ་འ  ལ་བ་དང་  ིལ་  ས་  ད་  ག་གི་
རེད། དེས་ང་ཚ་ལ་བ  ་  ་  ་བཏང་རིམ་བཞིན། ང་ཚས་  ིལ་  ད་གོ་བ་དང་གཟབ་གཟབ་  ས་རེད། དེས་ང་ཚ་ལ་བ  ་  ་  ་བཏང་རིམ་བཞིན། ང་ཚས་  ིལ་  ད་གོ་བ་དང་གཟབ་གཟབ་  ས་
ནས་རང་ཉིད་   ང་   ོབ་  ེད་  བ་  ི་རེད། ཅེས་བཤད། ནས་རང་ཉིད་   ང་   ོབ་  ེད་  བ་  ི་རེད། ཅེས་བཤད། 
 ཐབས་ལམ་དེ་གོ་བ་དང་ཙ་ཙ་  མས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང་  ེ། གཞས་ཞབས་  ོ་ ཐབས་ལམ་དེ་གོ་བ་དང་ཙ་ཙ་  མས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང་  ེ། གཞས་ཞབས་  ོ་
འ  བ་འགོ་བ  གས། འོན་  ང་དེ་མ་ཐག་ཙ་ཙ་  ན་འཁོགས་ཉམས་  ོང་ཅན་ཞིག་ཡར་ལངས་འ  བ་འགོ་བ  གས། འོན་  ང་དེ་མ་ཐག་ཙ་ཙ་  ན་འཁོགས་ཉམས་  ོང་ཅན་ཞིག་ཡར་ལངས་
ནས། ཁ་  མས་  ེན་པ་ཚ།  ོད་ཚས་གཞས་འ  བ་ནས་དགའ་དགའ་   ོ་   ོ་  ེད་  ངས་ལ་ནས། ཁ་  མས་  ེན་པ་ཚ།  ོད་ཚས་གཞས་འ  བ་ནས་དགའ་དགའ་   ོ་   ོ་  ེད་  ངས་ལ་
བ  ས་ན། དམག་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་   ལ་ཁ་ཐོབ་པ་འ  ་པོ་འ  ག འོན་  ང་ཞི་མིའི་  ེ་ལ་  ིལ་  ་བ  ས་ན། དམག་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་   ལ་ཁ་ཐོབ་པ་འ  ་པོ་འ  ག འོན་  ང་ཞི་མིའི་  ེ་ལ་  ིལ་  ་
དེ་  ས་གདགས་  ི་རེད་དམ། ཞེས་  ིས་པ་དང་།  ི་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ལན་   ག་མཁན་མ་རག་དེ་  ས་གདགས་  ི་རེད་དམ། ཞེས་  ིས་པ་དང་།  ི་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ལན་   ག་མཁན་མ་རག་
པར་ཙ་ཙ་  མས་  ར་ཡང་དཔའ་  མ་ནས་  ག  དེ་ནས་  ོ་  ར་  ་ཞི་མི་   གས་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་པར་ཙ་ཙ་  མས་  ར་ཡང་དཔའ་  མ་ནས་  ག  དེ་ནས་  ོ་  ར་  ་ཞི་མི་   གས་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་
 ོགས་ལ་  ེབས་  ི་ཡོད་པ་ཚར་བ་དང་། ཙ་ཙ་ཚང་མས་  ིར་ཤིག་མ  ོགས་པོ་བ   བ་ནས་ ོགས་ལ་  ེབས་  ི་ཡོད་པ་ཚར་བ་དང་། ཙ་ཙ་ཚང་མས་  ིར་ཤིག་མ  ོགས་པོ་བ   བ་ནས་
རང་ཉིད་  ི་  ོག་   ོབ་  ིར་  ོས་  ིན་པ་རེད།རང་ཉིད་  ི་  ོག་   ོབ་  ིར་  ོས་  ིན་པ་རེད།

བ  བ་  །    བ་མ་  བ་ན་འཆར་གཞི་མང་ཡང་བེད་མེད་ཡིན།བ  བ་  །    བ་མ་  བ་ན་འཆར་གཞི་མང་ཡང་བེད་མེད་ཡིན།

༢༽ སར་  ས་པའི་གཏེར།
 ར་  ་མོ་ཞིང་པ་གཅིག་ཡོད། ཁོ་རང་ལས་ཀར་ཧ་ཅང་  ར་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་ཚ་   ིད་ ར་  ་མོ་ཞིང་པ་གཅིག་ཡོད། ཁོ་རང་ལས་ཀར་ཧ་ཅང་  ར་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་ཚ་   ིད་
པོ་དང་ཡར་   ས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ནི།  ག་བསམ་  མ་དག་གི་  ོ་ནས་པོ་དང་ཡར་   ས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ནི།  ག་བསམ་  མ་དག་གི་  ོ་ནས་
དཀའ་ལས་བ   བ་    ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཧ་གོ་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་དཀའ་ལས་མ་བ   བ་དཀའ་ལས་བ   བ་    ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཧ་གོ་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་དཀའ་ལས་མ་བ   བ་
ན་མི་ཚ་  ོང་ཟད་རེད་  ན་  ི་ཡོད། དེ་འ  ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་གིས་མི་ཚ་  ིལ་པོར་དཀའ་ལས་ན་མི་ཚ་  ོང་ཟད་རེད་  ན་  ི་ཡོད། དེ་འ  ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་གིས་མི་ཚ་  ིལ་པོར་དཀའ་ལས་
ཧ་ཅང་མང་པོ་བ   བ་པ་བཞིན།    ་ནོར་ལོངས་   ོད་  ང་མང་པོ་གསོག་འཇོག་  ེད་  བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བ   བ་པ་བཞིན།    ་ནོར་ལོངས་   ོད་  ང་མང་པོ་གསོག་འཇོག་  ེད་  བ་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་རང་ཉིད་  ི་  ་   ག་ཚས་  ང་སོ་སོའ་  ེས་  ་འ  ང་བའི་རེ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་རང་ཉིད་  ི་  ་   ག་ཚས་  ང་སོ་སོའ་  ེས་  ་འ  ང་བའི་རེ་
འ  ན་  ས་པ་རེད། རིམ་པས་ཞིང་པ་ཁོ་རང་ལོ་ན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ། ནད་  ིས་མནར་ནས་འ  ན་  ས་པ་རེད། རིམ་པས་ཞིང་པ་ཁོ་རང་ལོ་ན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ། ནད་  ིས་མནར་ནས་
འཆི་བའི་  ས་ལ་  ེབས་པ་ཚར།འཆི་བའི་  ས་ལ་  ེབས་པ་ཚར།
 དེ་ནས་ཁོས་རང་ཉིད་  ི་  ་   ག་ཚ་  ད་བཏང་  ེ།  ་  མས་ལ་  ད་  བ་  ིབ་ དེ་ནས་ཁོས་རང་ཉིད་  ི་  ་   ག་ཚ་  ད་བཏང་  ེ།  ་  མས་ལ་  ད་  བ་  ིབ་
ངང་། ངའི་  ་   ག་ཚ། ཤེས་གསལ་  ར་  འང་  ག་པ་མ་རེད། དེ་འ  ་སོང་ཙང་ང་ལའང་ངང་། ངའི་  ་   ག་ཚ། ཤེས་གསལ་  ར་  འང་  ག་པ་མ་རེད། དེ་འ  ་སོང་ཙང་ང་ལའང་
དམིགས་བསལ་ཡོད་མ་རེད། ད་ང་རང་འཆི་བའི་  ས་ལ་  ེབས་ཡོད། ང་རང་གསོན་པོར་དམིགས་བསལ་ཡོད་མ་རེད། ད་ང་རང་འཆི་བའི་  ས་ལ་  ེབས་ཡོད། ང་རང་གསོན་པོར་
 ོད་    ར་ཉིན་ཤས་ལས་མེད། འོན་  ང་ང་མ་ཤི་བའི་  ོན་ལ་  ོད་ཚར་གསང་བ་གཅིག་ ོད་    ར་ཉིན་ཤས་ལས་མེད། འོན་  ང་ང་མ་ཤི་བའི་  ོན་ལ་  ོད་ཚར་གསང་བ་གཅིག་
བཤད་འདོད་   ང་། ངའི་   ན་འ   མ་ཞིང་  འི་ནང་གཏེར་ཆེན་པོ་གཅིག་  ས་ཡོད།  ེད་ཚས་བཤད་འདོད་   ང་། ངའི་   ན་འ   མ་ཞིང་  འི་ནང་གཏེར་ཆེན་པོ་གཅིག་  ས་ཡོད།  ེད་ཚས་
ང་ཤི་ཚར་བའི་  ེས་ལ་ཞིང་  འི་ནང་  ིན་ཏེ། ཞིང་ཁ་ཆ་ཚང་གཏིང་རིང་པོ་   ་  ོག་བ   བ་ང་ཤི་ཚར་བའི་  ེས་ལ་ཞིང་  འི་ནང་  ིན་ཏེ། ཞིང་ཁ་ཆ་ཚང་གཏིང་རིང་པོ་   ་  ོག་བ   བ་
དགོས། དེ་ནས་  ོད་ཚར་གཏེར་  ིས་བཀང་པའི་ཤིང་  མ་གཅིག་རག་གི་རེད། དེ་  ེད་དགོས། དེ་ནས་  ོད་ཚར་གཏེར་  ིས་བཀང་པའི་ཤིང་  མ་གཅིག་རག་གི་རེད། དེ་  ེད་
 མས་  ིས་བགོ་བཤའ་   ོབ། ཅེས་བཤད། མས་  ིས་བགོ་བཤའ་   ོབ། ཅེས་བཤད།
 དེ་ནས་ཉིན་ཤས་ནང་ཞིང་པ་དེ་  ོངས་པ་རེད།  ་ལགས་དེ་ཚ་ལས་འདས་པ་དང་། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་ནང་ཞིང་པ་དེ་  ོངས་པ་རེད།  ་ལགས་དེ་ཚ་ལས་འདས་པ་དང་།
 ་ལགས་  ིས་ག  ངས་པ་བཞིན་  ་   ག་ཚས་འདོད་  མ་ཆེན་པོའ་ངང་ལས་ཀ་  ེད་འགོ་ ་ལགས་  ིས་ག  ངས་པ་བཞིན་  ་   ག་ཚས་འདོད་  མ་ཆེན་པོའ་ངང་ལས་ཀ་  ེད་འགོ་
བ  གས། ཁོ་ཚས་ཞིང་  ་འ   ་བའི་  བས་གཏེར་  ིས་བཀང་པའི་  མ་གཅིག་རག་པའི་རེ་བ་བ  གས། ཁོ་ཚས་ཞིང་  ་འ   ་བའི་  བས་གཏེར་  ིས་བཀང་པའི་  མ་གཅིག་རག་པའི་རེ་བ་

རེད། ཡིན་ནའང་   ན་འ   མ་  ི་ཞིང་  ་ཞེ་  ག་ཡག་པོ་འ   ས་པར་བ  ེན།   ན་འ   མ་  ི་འ  ས་
 ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་   ེས་པ་རེད། ལོ་དེའི་ནང་ཞིང་པའི་  ་  མས་ལ་  ོན་ཐོག་ཡག་པོ་   ང་ཙང་ ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་   ེས་པ་རེད། ལོ་དེའི་ནང་ཞིང་པའི་  ་  མས་ལ་  ོན་ཐོག་ཡག་པོ་   ང་ཙང་

   ་ནོར་   ག་པོ་ཆགས་པ་རེད། ཁོ་ཚས་རེ་བ་བ   བ་པ་ལས་  ག་པའི་ཁེ་བཟང་རག་པ་རེད།    ་ནོར་   ག་པོ་ཆགས་པ་རེད། ཁོ་ཚས་རེ་བ་བ   བ་པ་ལས་  ག་པའི་ཁེ་བཟང་རག་པ་རེད། 
དེ་ནས་ཞིང་པའི་  ་  མས་  ིས་གཞི་ནས་སོ་སོའ་  ་ལགས་  ིས་   ན་འ   མ་ཞིང་  འི་ནང་  ་དེ་ནས་ཞིང་པའི་  ་  མས་  ིས་གཞི་ནས་སོ་སོའ་  ་ལགས་  ིས་   ན་འ   མ་ཞིང་  འི་ནང་  ་
གཏེར་  ི་  མ་  ས་པའི་གོ་དོན་  ོགས་  བ་པ་   ང་། དེ་  ར་  ས་ནས་ཞིང་པའི་རེ་འ  ན་   བ་གཏེར་  ི་  མ་  ས་པའི་གོ་དོན་  ོགས་  བ་པ་   ང་། དེ་  ར་  ས་ནས་ཞིང་པའི་རེ་འ  ན་   བ་
པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གི་  ་  མས་  ིས་  ང་དཀའ་ལས་བ   བ་པའི་རིན་ཐང་ཤེས་པ་རེད། པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གི་  ་  མས་  ིས་  ང་དཀའ་ལས་བ   བ་པའི་རིན་ཐང་ཤེས་པ་རེད། 
བ  བ་  །  དཀའ་ལས་བ   བ་པའི་འ  ས་  ར་    ན་  ་བཟང་པོ་  ིན།བ  བ་  །  དཀའ་ལས་བ   བ་པའི་འ  ས་  ར་    ན་  ་བཟང་པོ་  ིན།

༣༽  ི་འདོད་  མ་ཅན།
ཉིན་གཅིག་  ི་ཞིག་གིས་ཤ་ཁང་ནས་ཤ་  མ་  ་ཞིག་བ   ས་ཏེ། ཤ་དེ་  ོད་  ོད་  ས་ནས་ཉིན་གཅིག་  ི་ཞིག་གིས་ཤ་ཁང་ནས་ཤ་  མ་  ་ཞིག་བ   ས་ཏེ། ཤ་དེ་  ོད་  ོད་  ས་ནས་
བཟའ་བར་ས་ཆ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་བ  ན་པོ་ཞིག་འཚལ་དགོས་བསམས་ནས།    ག་  འི་  ང་བཟའ་བར་ས་ཆ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་བ  ན་པོ་ཞིག་འཚལ་དགོས་བསམས་ནས།    ག་  འི་  ང་
གི་ཟམ་པ་གཅིག་བ    ད་ནས་ཕ་རོལ་  ་འ  ོ་འགོ་བ  གས། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཟམ་པའི་  ང་གི་ཟམ་པ་གཅིག་བ    ད་ནས་ཕ་རོལ་  ་འ  ོ་འགོ་བ  གས། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཟམ་པའི་  ང་
ལ་  ེབས་པ་དང་། དེའི་  ེང་ནས་  འི་ནང་ལ་མར་བ  ས་པས།  འི་ནང་  ་རང་ཉིད་  ི་ལ་  ེབས་པ་དང་། དེའི་  ེང་ནས་  འི་ནང་ལ་མར་བ  ས་པས།  འི་ནང་  ་རང་ཉིད་  ི་
ག  གས་བ  ན་མཐོང་བ་རེད། ཁོས་  འི་ནང་  ་  ི་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁའི་ནང་ག  གས་བ  ན་མཐོང་བ་རེད། ཁོས་  འི་ནང་  ་  ི་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁའི་ནང་
 འང་ཤ་  མ་  ་གཅིག་འ  ག་བསམས་ཏེ།  ི་གཞན་དེའི་ཤ་དེའང་སོ་སོར་རག་པར་  ་    ར་ འང་ཤ་  མ་  ་གཅིག་འ  ག་བསམས་ཏེ།  ི་གཞན་དེའི་ཤ་དེའང་སོ་སོར་རག་པར་  ་    ར་
ཐག་བཅད་པ་རེད། ཐག་བཅད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་ཁོས་  ི་གཞན་དེ་རང་ཉིད་  ི་ག  གས་བ  ན་ཡིན་པར་ཧ་མ་གོ་བར་བ  ེན། དེ་ནས་ཁོས་  ི་གཞན་དེ་རང་ཉིད་  ི་ག  གས་བ  ན་ཡིན་པར་ཧ་མ་གོ་བར་བ  ེན། 
 ི་གཞན་དེ་ལ་ཞེད་  ང་  ོང་    འི་ཆེད་  ། རང་ཉིད་  ི་སོ་བཏོན་ནས་ངར་   ་   ོགས་བཞིན།  ི་གཞན་དེ་ལ་ཞེད་  ང་  ོང་    འི་ཆེད་  ། རང་ཉིད་  ི་སོ་བཏོན་ནས་ངར་   ་   ོགས་བཞིན། 

 ེན་  གས་བ  ན་ཏེ་  འི་ ེན་  གས་བ  ན་ཏེ་  འི་
 ོགས་  ་ཁ ་གདངས་ ོགས་  ་ཁ ་གདངས་
ནས་མཆོངས་པ་རེད། དེ་ནས་མཆོངས་པ་རེད། དེ་
མ་ཐག་ག  གས་བ  ན་མ་ཐག་ག  གས་བ  ན་
 ི་ཁ་ལ་ཡོད་པའི་ཤ་  ོག་ ི་ཁ་ལ་ཡོད་པའི་ཤ་  ོག་
དེ་ལེན་ཐབས་  ེད་པ་དོན་དེ་ལེན་ཐབས་  ེད་པ་དོན་
མེད་ཐོག  རང་ཉིད་  ི་མེད་ཐོག  རང་ཉིད་  ི་
ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ཤ་  ོག་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ཤ་  ོག་
དེའང ་ཁ ་ནས་ཤོར ་ཏེ ། དེའང ་ཁ ་ནས་ཤོར ་ཏེ ། 
   ག་  འི་གཏིང་  ་   ངས་   ག་  འི་གཏིང་  ་   ངས་
ནས་བོར ་བ  ག་ཤོར། ནས་བོར ་བ  ག་ཤོར། 
དེ་འ  ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་དེ་འ  ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་
འདོད་  མ་ཆེ་  གས་ནས། འདོད་  མ་ཆེ་  གས་ནས། 
རང་ཉིད་ལ་གང་ཡོད་པ་རང་ཉིད་ལ་གང་ཡོད་པ་
དེའང་བ  གས་ཏེ། མཐའ་དེའང་བ  གས་ཏེ། མཐའ་

མ་  ོད་ཁོག་  ོགས་པར་འ  ོ་དགོས་   ང་བ་རེད།མ་  ོད་ཁོག་  ོགས་པར་འ  ོ་དགོས་   ང་བ་རེད།
བ  བ་  ། རང་ཉིད་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆོག་ཤེས་  ེད་དགོས། བ  བ་  ། རང་ཉིད་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆོག་ཤེས་  ེད་དགོས། 

༄༅། །  ིང་དང་  ིང་ཆེན་  ་མའི་   ེ་བོ་  མས། །ཤམ་བྷ་ལ་ཡི་
གནས་  ་   ེ་བའི་  ིར། །  ོང་ཉིད་  ིང་  ེ་  ང་  ་འ  ག་པ་ཡི། །
ལམ་  ་འ  ག་པའི་བག་ཆགས་འཇོག་པ་ལ། །རིགས་  ན་   ལ་པོ་ལས་
 ང་ཆེས་དཔའ་བའི། །  ིད་ན་མ་  གས་  ས་འཁོར་  ོབ་དཔོན་ཆེ། །མི་
ཡི་  མ་རོལ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག །   ་ཚ་བ  ན་ཅིང་བཞེད་དོན་
  ན་འ   བ་ཤོག ། ྋགོང་ས་ྋ   བས་མགོན་ཆེན་པོའ་ཆོས་  ིད་མཛད་འ  ིན་  ི་དགོངས་
བཞེད་འ   བ་པའི་  ོན་འ  ན་དང་བཅས་ཐེངས་བ  ན་ལས་མ་  ང་བ་འདོན་རོགས།  ོམ་   ིག་
འགན་འཛན་པས།

ཞབས་བ  ན་  ོན་ཚགཞབས་བ  ན་  ོན་ཚག

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།
མ་   ་རཱི་གཏན་  ོབ་  ི་བསམ་  ིང་ཚ་རིང་  ་མོས་བ    ར།

ལེ  ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།
ཟས་འཚལ་བ།

འོན་  ང་མཐའ་མ་དེར་ཁོང་ཚ་  ོགས་པོའ་འ  ་ཤེས་འཛན་པའི་  ལ་མི་ཨིན་
ཌིཨེན་  ི་ཚགས་ཁག་ནས་ཡིན་པའི་མི་གཉིས་  ིས་  ིད་དེ་ནགས་ཚལ་  ོད་
ནས་ལམ་  ་  གས། ད  ིན་ཇི་བ་ཚ་ཚ་བས་ཚ་  བ་ཐེབས་པ་དང་། གཉིས་ནས་
ལག་ཆའི་  ིད་གནོན་  ིས་ལམ་ལ་དཀའ་ཚགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་   ང༌།  ་ཚད་
མང་པོ་གོམ་བ  ོད་  ས་  ེས་ཁོང་ཚ་གཙང་  ་ཞིག་གི་ཁར་འ  ོར་བ་དང་། ཐང་
ཆད་ཅིང་ཚ་བ་ཚག་པ་སོགས་  ི་   ེན་པས། ཁོང་ཚ་འ  ོ་མཚམས་བཞག་  ེ་
ངལ་གསོ་བ   བ། ཁོང་ཚས་རང་ཉིད་ཉེན་   ང་  ེད་    ་  ན་པ་  ད་དེ་བ  ེད་དེ། 
མཚན་ཆ་  ་ཁར་བཞག་ཅིང་དགའ་   ོའ་ངང་  ོན་གོས་  ད། 

དེ་མ་ཉིད་  ་  ལ་མི་ཨིན་ཌིཨེན་  ི་དམག་མི་   ་གཅིག་གིས་ཁོང་ཚ་ཧོན་ཐོར་དགོས་པ་བཟོས། ཨིན་ཌིཨེན་ཚས་ཁོང་ཚ་ག་པར་འ  ོ་ས་ཚང་མར་  ེས་འདེད་ ས་ཏེ།  བས་ལེགས་པོ་ཞིག་རག་མཚམས་འཐབ་འཛང་  ེད་    ར་   ག་བ  ད་ཡོད།  ོན་གོས་  ེད་ཙམ་  ོན་ཡོད་པའི་ད  ིན་ཇི་བ་ཚ་  ོན་ཆས་དང་མཚན་ཆ་ལེན་ལོང་མ་   ང༌། གང་  ར་ཡང་ཁོང་ཚར་ལག་ཆ་མེད་  བས།  ལ་མི་ཨིན་ཌིཨེན་ཚའི་མདའ་ལ་ཁ་གཏད་བཅོག་ཐབས་  ལ། མཐའ་མའི་འ  ས་  ་ནི་ཡ་ང་བའི་དམར་གསོད་ཁོ་ན་   ང༌། 

 ལ་མི་ལམ་འ  ིད་པ་དེ་གཉིས་  ང་བསད། འོན་  ང་ཁོ་གཉིས་མ་ཤི་གོང་ལ་མི་གཅིག་གིས་  ད་བ   བ་ནས་དེད་དཔོན་སི་མིཐ་གསོན་པོར་འཇོག་རོགས། ཁོ་ཁོང་ཚའི་འགོ་གཙ་རེད། ཅེས་བཤད་པས་ཨིན་ཌིཨེན་དམག་མི་ཚའི་འགོ་གཙ་ཡིན་པའི་པོ་  ་ཏན་  ི་  ་   ན་དེས་མི་རིགས་དཀར་པོའ ་འགོ་གཙ་དེ་གསོད་མ་  ས་པས། གསོན་པོར་གནས་མཁན་ཁོ་གཅིག་  ར་   ར། དེར་བ  ེན་ད  ིན་ཇིའི་མིས་ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་(Werowocomoco)ཞེས་པའི་པོ་  ་ཏན་  ི ་  ོང་གསེབ་དང་  ིམ་ཚང་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་མཁན་ཨང་ཀི་དང་པོར་   ར། 

་  ི་རེད་དམ མ་   ་རཱི་གཏན་  ོབ་  ི་བས

༄༅། །ཨེ་སོབ་  ི་བ  བ་    ང་། ༄༅། །ཨེ་སོབ་  ི་བ  བ་    ང་།  

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

 ན་དགའ་   ལ་མཚན་  ིས་བ    ར།



ནེ  ་ལེ།ནེ  ་ལེ།    
ནེ  ་ལེ་ཞེས་པ་   ིར་བཏང་ལེགས་   ར་  ི་ན་  ་ལཿ(Ukdqy%)ཞེས་པའི་  ར་ཆག་ཡིན་པར་བཤད་  ང་། དེ་ནི་   ་གར་  ལ་མི་རང་བཞིན་པའི་  ད་ནེ་ཝ་  ་(Uk¢oyk)ཞེས་པའི་  ར་ཆག་ཡིན་པར་ཉེ།  ོག་ཆགས་དེ་བོད་གངས་ཅན་  ི་ས་  ལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཡོད།  ས་ག  ང་རིང་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༤༡ ཙམ་དང་།  ཨ་མཆོག་  ོར་ལ་  ང་ཞིང་།  ང་པ་  ང་བ་དང་།མ  ག་མ་རིང་བ་རིམ་  ིས་  ། ནེ  ་ལེ་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སོའ་ས་ ལ་ལ་བཤང་ལམ་ནས་  ིན ་ ་  ོད་ནས་ས་  གས་འགོད་  ི་ཡོད། ནེ  ་ལེས་ཟས་  ་འ  ་  ིན་དང་།  ལ་པ།    ལ།  ་  ི  ་དང་ ོ་ང་། ཙ་ཙ་སོགས་བཟའ་ཡི་ཡོད། དེ་དག་འ  ལ་   ོང་  ས་ཏེ་གནོད་འཚ་ཅན་  ི་  ོག་ཆགས་ལས་   ང་   ོབ་ཆེད་  ་གཅེས་ཉར་  ེད་པ་མ་ཟད།  ོ་ཁོག་ཆེ་ཞིང་    ལ་  ི་ད  ་གཤེད་ཡིན་པས།  ག་    ལ་གསོད་པར་བེད་   ོད་  ེད། ངག་    ན་ལ་  ོག་ཆགས་ནོར་  ་    ག་ཅེས་ཟེར་ཞིང་།  ིས་ཆ་ཁག་  འང་ནོར་  ་   ག་པ་འ  ི་  ོལ་ཡོད།  ནེ  ་ལེ་དང་  ེ་མོང་གཉིས་ལ་འ  ་བའི་ཆ་ཡོད་པ་ལ་བ  ེན། མང་པོས་ནེ  ་ལེ་དང་  ེ་མོང་གཉིས་གཅིག་  ་ངོས་འཛན་  ེད་  ང་ནོར་བ་ཡིན།  ོག་ཆགས་དེ་གཉིས་  ི་  ས་  ི་ཆགས་  ངས་རིང་ཞིང་   ་དང་  ན་པ་དང་། ས་འོག་ ་  ང་བཟོས་ནས་ཚང་བཅའ་བའམ་གཞན་  ི་ཚང་  ོང་པར་  ོད་པ།  ོག་ཆགས་དེ་དག་གི་  ང་པ་  ང་ལ། ངོ་གདོང་  ང་ནར་མོ་ཡིན་པ་བཅས་  ི་  ོ་ནས་མ  ངས་ ང་། མི་མ  ན་པའི་ཆ་ནི།  ེ་མོང་གི་   ་  ང་འཇམ་ལ་ནེ  ་ལེའི་   ་   བ། གནས་ ལ་གཞན་ཞིག་ནི།   ལ་ཁབ་འགར་ཙ་ཙ་དང་    ལ་གསོད་པར་ནེ  ་ལེ་ནང་འ  ེན་  ས་  ང་།  ིས་  ་ཁོར་  ག་དེ་གའི་སར་གནས་པའི་  ོག་ཆགས་  ང་ ས་ཇེ་མང་  ་གཏོར་བཏང་བར་བ  ེན། ཨ་རི་དང་། ཨོས་ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་  ་ནེ  ་ལེ་ནང་འ  ེན་  ེད་    ་ནི་  ིམས་འགལ་ཡིན། 

 ེ ་མ ོང ༌ །  ེ ་མ ོང ༌ ། 
འདི་ནི་འོ་འ  ང་ཤ་ཟན་  ི་  ོག་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ཞིང་།  ེ་མོ་ཞེས་
དང་འབོད་པ་ཡིན།  ེ་མོང་ནི་བོད་  ལ་  ི་ས་  ོགས་གང་སར་ཡོད་ཅིང  རི་
 ལ་དང་། ནགས་ཚལ།  ག་གསེབ། མིའི་ཁང་  ིམ་སོགས་  ་གནས་པ་དང༌། 
 ོག་ཆགས་གཞན་  ི་ཚང་བེད་   ད་ནས་  ོད།  ོག་ཆགས་འདིས་ཨ་  ་དང་།
 ི་བ།  ༌  ི  །    ལ། རི་བོང་སོགས་  ོག་ཆགས་  ང་རིགས་  ་ཚགས་བཟའ་
བ་ཡིན།  ེ་མོང་གི་  ས་རིང་ཞིང་  ་ལ་མཉེན་པས་  ི་  ང་སོགས་  ་ཐོགས་
མེད་    ་  བ། དེའི་ཨ་མཆོག་  ོར་  ོར་དང་མ  ག་མ་རིང་།     ག་པའི་བང་
 ལ་མ  ོགས་ཤིང༌།  ག་དང༌།  ང་ངོས། ཤིང་  ོང་སོགས་ལ་འཛག་པར་
མཁས། མངལ་  ི་    མ་  ན་  ་བ་གཅིག་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ཐེངས་རེར་   ་  ་
བ  ན་བ   ད་ཙམ་བཙའ། 
  ས་  ི་རིང་ཚད་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༢༡ ནས་ ༤༠ བར་  ་རིང་
 ང་  ་ཚགས་ཡོད།  ིད་ཚད་གྷ་རམ་ ༡༠༠ ནས་ ༢༠༠ བར་ཡོད་པས་ཏེ་

ལོ་ལས་  ང༌།  ེ་དང༌།  ས་
ག  ང༌རིང་ཞིང་  ག་བཞི་  ང༌། 
མ  ག་མ་ཕལ་ཆེར་  ས་ཚད་
དང ་མཉམ ་པ ་རི ང ་བའི ་ ཐོག ་
མ  ག་མའི ་  ེ ་   ་ནག་པོ ་ཡིན། 
  ིར་  ས་ཡོངས་  ི ་   ་མདོག་
ཁམ་སེར་ཡིན་ཞིང༌།  ོ་དང་
 ོ༌ཐེར་  མས་  ང་ཟད་   ་བ།  ་
ར་རིང་པོ་ཐར་ཐོར་ཡོད། མིག་  ་
  ང་ཞིང༌། མཆེ་བ་བཞི་དང་  ེར་

བཞི་  ོ་ངར་  ན་པ་བཅས་སོ། །  ན་   ོར་ཐོག་ཤ་ཡིས་  ག་   ི་དང་  ད་པར་ཤ་
ལ་   ར་བའི་  ག་སེལ་ཞིང་། ཁའི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

   ག་  ོགས༌   གགགགགགགགགགགགགགགགག་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ོོོོོོོགགགགགགགགགགགགགགགགགསསསསསསསསསསསསསསསསསས༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

   ོམ་   ིག་འགན་འཛན།    ་ཀ  ་  ོན་ལམ།
   ོམ་   ིག་པ།   ན་དགའ་   ལ་མཚན། 
   ་དག་པ།    ང་ཚ་རིང༌།
  རི་མོ་དང་   ས་འགོད་པ།  ཚ་བ  ན།
ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད་  ི་ཡིག་འ  ེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་  ང་ཐོག་ཡོང་བ་  །
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   ་  ལ་མཁས་པ་  ་བ  ་ཤིས།   ་  ལ་མཁས་པ་  ་བ  ་ཤིས།
 ན་དགའ་   ལ་མཚན།

དཔེ་དེབ་ངོ་   ོད། 
《ཤེས་  ོགས་དང་ལག་ལེན་》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི།   ོན་མེ་  ོམ་   ིག་
ཁང་གིས་གོ་   ིག་དང་། དཔལ་ཤེར་  ོ་བ  ན་དང་  ེ  ་དཀོན་   མ་གཉིས་
 ིས་  ོམ་   ིག་གནང་བའི་   ོན་མེ་ཆེད་  ོམ་འ  ན་བ   ར་  ི་དེབ་གསར་ཞིག་
ཡིན། དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་  ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་དང་བོད་
མིའི་ལག་ལེན་བར་  ི་  ོང་ཆའི་  ོར་དང་། ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་བར་  ི་
ད  ད་བ   ར་  ི་དགོས་པ་དང་  ་ཐབས་  ོར། རིག་ཚན་  ེ་  ག་པར་རིགས་
གཅིག་  ང་འཛན་  ེད་  ོགས་  ོར། བོད་  ི་མི་རབས་གསར་པའི་འགན་བབ་
དང་ལངས་  ོགས་  ོར་བཅས་བ  ོད་གཞི་ཁག་བཞིའི་ཐོག་ཆེད་  ོམ་འ  ན་

  ར་  ས་པའི་  ོམ་ཡིག་ལེགས་  ས་བ  ་བཞི་ཙམ་དང་། བ  ོད་གཞི་དེ་དག་དང་འ  ེལ་བའི་   བ་  ོངས་ཁག་
ཅིག་མ  ེན་  ན་མི་  ་ཁག་ལ་བཀའ་འ  ི་  ས་པའི་ལན་སོགས་འཁོད་འ  ག མངགས་ཉོ་གནང་དགོས་ཚ་
གཤམ་  ི་ཞལ་  ང་ཐོག་འ  ེལ་བ་གནང་རོགས།

༄༅། །  ་བ  འི་  ེས་  ན་འ  ི་  ད།
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རི་མོ་འ  ི་མཁན། ཐ་མག་མི་འཐེན་མཁན།རི་མོ་འ  ི་མཁན། ཐ་མག་མི་འཐེན་མཁན།གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་པ  །གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་པ  །

ཡང་རང་ཉིད་  ི་ག  གས་པོ་མགོ་  ིང་བ  ོགས་ནས་ལག་པ་གཉིས་ལ་བ  ེན་ནས།  ིངས་ཆའི་  ས་འཛག་ལས་མར་འབབ་པ་དང་ཡར་འཛག་པ། ལག་གཅིག་གི་  ེང་  ་  ས་ཆ་ཚང་གི་  ིད་ཐེག་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕར་  ར་འ  ོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་  ིང་  ོག་(somersault)ཉིས་མཆོང་དང་།  མ་མཆོང  བཞི་མཆོང་  ེད་པ། གནམ་ལ་རང་ཉིད་  ི་ག  གས་ཚད་  བ་གཉིས་ཙམ་བར་  ་མཆོང་བ་སོགས་  ས་  ི་ཡང་  ལ་  ་ཚགས་པ་ཞིག་བ  ན། 

 ་བ  ་ཤིས་  ི་འ  བ་  ོན་  ོགས་མ་ཐག གཤམ་འོག་  ་བ  གས་པའི་དགེ་ལས་  ོབ་   ག་ མས་  ད་མོ་ཆེ་ཐག་ཆོད་དེ།  ར་མ་གཅིག་ཙམ་རིང་ཚགས་ཁང་ཐལ་   ས༌ཁེངས།  ག་པར་ ་དགེ་  ན་  མས་  ིས་  ོན་  ད་ནས་དེ་  ར་མ  ེན་  ི་མེད་  བས། ཧང་སངས་ཤིང་།  འི་   ་  ལ་ལ་ཕན་  ན་བ  གས་བ  ོད་གནང་། མདོར་ན་  ོགས་པ་ཟས་དང་།  ོམ་པ་  ་ཡིས་ངོམས་པ་བཞིན།  ད་མོ་བ་སོ་སོའ་ཁམས་དང་མོས་པ་  ར་འདོད་  ོ་ཚམས་པ་   ང

དེ་ནས་མཛད་རིམ་  ི་མཐའ་མར་  ོབ་   ག་འ  བ་  ོན་པའི་  ོད་ནས། ཡང་  ེར་སོན་པ་ག  མ་ལ་  ་དགའ་རིམ་  ིས་  ལ།  ་བ  ་ཤིས་  ིས་སེམས་ལ་ཨང་རིམ་དང་པོ་མ་ཐོབ་  ང  གཉིས་པ་ག  མ་པ་གང་  ང་ཞིག་གི་  ་དགའ་ཐོབ་    འི་རེ་བ་བ   བ་  ང  གཙ་   ོང་པས་ཨང་རིམ་ག  མ་པ་དང་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་  ོབ་   ག་གི་མཚན་རིམ་  ིས་བ  གས་  ང་། རང་ཉིད་ ི་མིང་མ་ཐོན་  བས་རེ་བ་ཟད་དེ། སེམས་  ང་   ོ་  ང་  ང་ངང་  ོད་པའི་  བས།

དེ་རིང་གི་ཨང་རིམ་དང་པོ་དེ།  ་བ  ་ཤིས་ལགས། ཞེས་མིང་བོས་མ་ཐག་  ་བ  ་ཤིས་དགའ་ཚར་  ིས་  ོས་ཏེ།  ར་  ི་   ོ་ཉམས་  ི་མ་འ  ལ་  ་འགགས་ཤིང་། དགའ་   ིད་  ི་འོད་མདངས་འཆར་བའི་བཞིན་རས་  ེང་  ༌མིག་  ་ཐིགས་བཞིན།  ིངས་ཆའི་  ེང་  ་བ   ོད་དེ་  ་དགའ་  ངས། དེ་བཞིན་གཤམ་འོག་མི་མང་གི་  ོད་  ་ཕ་མ་གཉིས་  ང་དགའ་ཚར་  ི ་མིག་  ་དབང་མེད་  ་   ང་བཞིན་  ་  ག་འདོད་ལ་ངང་   ག་  ས་ནས་བ  ད།

བ  ན་འཛན་  མས་ཆེན།
The Dalai Lama Institute for High-
er Education,Sheshagrihalli
Mysore Road,Ramnagar Distt.
Bangalore-562109
Karnataka State, INDIA      ས་མོ་ད་  ་  ་ལའི་  ་མའི་མཐོ་  ོབ་  ་དགེ་
 ན་འོས་   ོང་  ེད་བཞིན་ཡོད།  ན་ཕ་  ལ་  ོག་
   ར་དགའ་པོ་ཞེ་  ག་ཡོད། གལ་  ིད་བདག་དང་  ན་
 ་    ག་  ོགས་  ེད་འདོད་ཡོད་ན། བོད་ཡིག་གི་ཐོག་
ཡིག་འ  ེལ་གནང་   ོང་འོང་བ་  ། བོད་   ལ་ལོ། །

ཆོས་བདག་པོ་   ག་ཆོས་བདག་པོ་   ག་
 ངས་ངོ་མ། ངས་ངོ་མ།

“ཆོས་བདག་པོ་   ོབ་ཟེར་  ས་ཁང་པའི་ནང་   ་འ  ་
པོ་བཞེངས།   ་ག  ང་  གས་  ེན་འ  ་བཞེངས། ཆོས་
འ  ་པོ་ཞིག་བཞག་དགོས་པའི་  ད་ཆ་མ་རེད། ཆོས་
བདག་པོ་བ   བ་དགོས་ཟེར་    ་འདི་སེམས་ལ་  ོབ་
  ོང་  ས་ནས་སེམས་ནང་ལ་ཆོས་  ི་  མ་གཞག་དེ་
ཤེས་པ་གཅིག་དགོས་  ི་ཡོད་རེད།  ོན་ལ་  ད་
པའི་ནང་ཆོས་  ི ་  མ་གཞག་གཅིག་ཤེས་པ་  ས། 
 ད་པའི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་  ི་  མ་གཞག་ཤེས་པ་
དེ་སེམས་དང་   ེལ་ནས་སེམས་ལ་ཚར་བ་ཡོད་པ་
གཅིག་དང་སེམས་ལ་འ   ར་བ་ཐེབས་པ་གཅིག་  ེད་
དགོས་    ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་འ  ག འདི་  ེད་རང་ཚས་
སེམས་ལ་ཞོག་ཨང༌།” 
        ཅེས་པ་འདི་ཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཧི་  ་ལ་ཡའི་རི་    ད་  ི་མི་རིགས་ཆོས་  ་བ་ཚར་ཆེད་  ་
 ལ་པའི་བཀའ་  བོ་ཅིག་ནས་  ར་འདོན་  ས།

རི་མོ་འ  ི་མཁན།   ོ་  ེ་ཚ་རིང་།རི་མོ་འ  ི་མཁན།   ོ་  ེ་ཚ་རིང་།གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་  མ་པ།གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་  མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་སངས་  ས།
རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་སངས་  ས།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ  ད་པ་ མ་པ།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ  ད་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ  ི་མཁན།  ཆོས་ཉིད་   ་མཚ།རི་མོ་འ  ི་མཁན།  ཆོས་ཉིད་   ་མཚ། འ  ས་   ངས་  ོ་གསལ་  ིང་། སེམས་བ   ེད་འཛན་   ། འ  ས་   ངས་  ོ་གསལ་  ིང་། སེམས་བ   ེད་འཛན་   །

རི་མོ་འ  ི་མཁན།  བདེ་ཆེན་མཁའ་འ  ོ།དྷ་ཤོད་བོད་  ིམ། བ   ད་པ་འཁོར་ལོ།དྷ་ཤོད་བོད་  ིམ། བ   ད་པ་འཁོར་ལོ།

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བོད་  ི་  ོག་ཆགས་ངོ་   ོད།བོད་  ི་  ོག་ཆགས་ངོ་   ོད།

རི་མོའ་  ིང་ཁ།རི་མོའ་  ིང་ཁ།

  ིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༨ པའི་ལན།
༡༽   ི་ལོ་ ༡༩༨༧  ་ ༩ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ཨ་རིའི་  ོས་ཚགས་  ི་འ  ོ་བ་མིའི་ཐོབ་      ཐང་  ན་ཚགས་ཐོག་  ་ག  ངས། ༢༽ བཀའ་  ོན་དབང་འ  ས་  ོ་  ེ།༣༽  ི་ལོ་ ༡༩༨༩  ་ ༣ ཚས་ ༧ མཚན་མོར་  ་སར་  ག་པོའ ་  ིམས་གཞི་      བདམ་    འི་བཀའ་བཏང༌།༤༽   ི་འ  ས་ཡོངས་  ིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོག་ནས་འདེམས་  ི་ཡོད།༥༽  ི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོའ་  ་ ༥ ཚས་ ༡༤ ཉིན་གསལ་བ   གས་བ   ངས།༦༽ ཀ)   ི་  བ་འོས་བ   ་ལས་ཁང་དང༌། ཁ)ག  ང་ཞབས་འདེམས་བ  ོ་  ན་ཁང༌།      ག)   ི་  བ་  ིས་ཞིབ་ལས་ཁང༌།
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